Pròleg de Sant Jordi
Palau de la Generalitat, 22 d’abril de 2022

Benvinguts a casa vostra! Benvinguts al Palau de la Generalitat de Catalunya!
Benvingut especialment al cònsol d’Ucraïna! Gràcies per ser avui amb nosaltres!
Catalunya celebra aquest cap de setmana la gran festa de la nostra cultura. La gran festa en
què les roses i els llibres omplen els carrers i les cases de Catalunya. Per això, en aquests
moments de guerra a Ucraïna, però també de guerra en altres racons del món, avui el poble
de Catalunya està també amb el poble ucraïnès. El nostre cor és amb vosaltres.
El nostre cor i el nostre compromís està també amb tots els pobles víctimes de la guerra, de
l’ocupació i de la tirania, a l’Afganistan i la resta de pobles que pateixen l’opressió. En un cap
de setmana, que serà un cap de setmana de somriures i d’alegria, tindrem molt present el
compromís de Catalunya amb la pau i la llibertat. Reiterem tota la solidaritat i compromís en
defensa de la pau, de la democràcia i dels drets humans, de la llibertat i de la independència
d’Ucraïna i de la resta de pobles del món.
En la vigília de Sant Jordi, en aquest pròleg de Sant Jordi, que és la manera més adequada
per donar l’obertura a aquesta festa en què el llibre és el protagonista, és un honor per a tots
nosaltres obrir de bat a bat les portes del Palau de la Generalitat a la cultura i la literatura
Per a Catalunya, la nostra llengua i la nostra cultura són les ànimes dels nostres elements
bàsics com a nació. La llengua catalana com a eina de cohesió i de progrés social. I la cultura
com un instrument clau per l’empoderament de la ciutadania; per tenir una mirada crítica; per
tenir un compromís cívic; per aconseguir la llibertat plena.
Aquesta és la força transformadora de la cultura en totes les seves expressions: la construcció
de ciutadania. I la diada de Sant Jordi, de ben segur, és el millor exemple d’aquesta força,
d’aquesta energia, del potencial transformador i de progrés que hi ha darrera la cultura, de
totes les cultures. I des de Catalunya, de la cultura catalana.
És a través de la cultura que construïm un nosaltres compartit. Un nosaltres on tothom s’hi pot
sentir i formar part. Un nosaltres amb el que ens expliquem, ens autoidentifiquem. Un nosaltres
amb el que interpretem el món i ens projectem cap al futur. Aquest potencial amb tot el
bagatge, amb tots els neguits, amb totes les esperances, amb totes les reivindicacions i també
amb la trajectòria de les grans dones i homes de lletres del nostre país avui l’hem pogut
constatar amb les intervencions de Josep Vallverdú i Nadia Ghulam. Us vull agrair la bellesa
de les vostres paraules, vull agrair-vos la profunditat del vostre compromís i compartir amb
vosaltres i fer nostres les reivindicacions i les alertes que heu volgut compartir amb tots els
que avui som aquí.
Per això sempre cal posar en valor la funció social de la cultura. Sempre cal partir del
compromís ineludible de seguir defensant i potenciant la llengua catalana. A Catalunya i en el
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conjunt dels territoris que compartim aquesta llengua. I de contraposar la cultura a la guerra
que torna a sacsejar no només el món, sinó també Europa. I també de contraposar la cultura
a tota forma de violència i discriminació, violència física, però també discriminació econòmica,
que encara avui clivella la nostra societat.
Per això és tan important que, un cop superats els mesos més severs de la pandèmia, que
ara ja fa dos anys, recuperem tota l’energia i tota la vitalitat de Sant Jordi i per fi, gaudim d’una
diada sense grans restriccions. Demà —faci el temps que faci— és un dia que tots i totes hem
de sortir al carrer i gaudir d’aquesta diada de Sant Jordi, que és quelcom que no és pot
exportar, quelcom que no es pot copiar, que simplement existeix a Catalunya aquesta màgia
que és irrepetible.
És un dia per omplir places i carrers de tot el país. De tots i cadascun dels barris de Catalunya,
de tots i cadascun dels pobles, viles i ciutats per celebrar conjuntament una de les festes més
boniques que un país pot tenir.
Demà cal fer arribar Sant Jordi arreu del país i celebrar-lo com el punt de trobada —i de
retrobament— amb el nostre entorn més proper. Fem arribar Sant Jordi arreu. Regalem-nos
roses i llibres. Regalem-nos els somriures i l’alegria que ens fan feliços, que ens cohesionen,
que ens enforteixen com a societat. Això és el que fa gran i màgica aquesta Diada de Sant
Jordi. Una diada que enamora a tothom qui la viu. Els que la coneixem des de petits. Els que
l’han adoptada com a pròpia un cop han fet de Catalunya casa seva. I els que els hi agrada
tant que la celebren des de qualsevol punt del planeta. Una menció especial a la comunitat
catalana a l’exterior, que porta la força, la vitalitat i l’energia de la Diada de Sant Jordi arreu
del planeta.
De la mateixa manera que no hi ha una sola manera d’estimar, no hi ha una sola manera de
celebrar Sant Jordi. Cadascú la viu a la seva manera, com és propi d’un país plural i divers
com Catalunya. Però en qualsevol cas, és indubtable que és una festa que teixeix complicitats
i enforteix els vincles comunitaris que ens forts ens fan forts com a societat i com a país. I ens
permeten identificar-nos com un sol poble amb tot el futur per endavant.
Aquest és l’esperit de Sant Jordi. L’ànima de la nació catalana, de la llengua i de la cultura
compartides. La vocació transformadora. La construcció de ciutadania. La cohesió del país.
Per això us desitjo a tots i a totes que gaudiu al màxim la Diada de Sant Jordi, comprant roses
i llibres i regalant-los. Que gaudim de la cultura i de totes les activitats que s’organitzen per
donar forma a aquest dia preciós. Que organitza la potent indústria editorial del nostre país,
les entitats culturals, el moviment associatiu de base. Que organitzen desenes i centenars
d’entitats cíviques de tota mena, que s’empoderen, que prenen els carrers per portar-hi llibres,
roses i compromís i cultura. Que ens impregnem de la màgia i l’energia de la Diada de Sant
Jordi per fer avançar aquest país i aquesta societat cap a un futur més just, més pròsper, més
verd, més feminista, més inclusiu i plenament lliure. I sobretot, que tots i totes trobem la
manera de dir «t’estimo» a les persones que donen sentit a les nostres vides.
Molt bon Sant Jordi a totes i a tots!
I visca la cultura, que és una altra manera de dir –potser la més bonica-: visca la llibertat!
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